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Woord vooraf  

  

Voor je ligt het examenreglement vmbo, havo en vwo. In dit document vind je het 

examenreglement dat het Bonaventuracollege hanteert bij het afnemen van het 

eindexamen. Dit is een gemeenschappelijk eindexamendeel voor alle SCOL-scholen. 

Het school-examendeel wordt gemaakt op schoolniveau.    

  

Het examen op vmbo, havo en vwo bestaat uit een verzameling toetsen en opdrachten 

waarmee de opleiding wordt afgerond. Voor dat examen geldt een aantal 

voorschriften, deels wettelijk opgelegd en deels door de school opgesteld. Deze 

voorschriften worden samengevat in dit examenreglement. Bij het examen 

onderscheiden we het schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Sommige 

vakken kennen alléén een SE, en andere vakken hebben een SE én een CE. In dat 

laatste geval worden de resultaten van SE en CE gemiddeld tot het eindcijfer voor het 

vak. De beroepsgerichte vakken van het vmbo -kader en -basis hebben alleen een 

Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). 

  

Het CE, ook wel het ‘landelijk examen’, bestaat voor alle leerlingen in Nederland uit 

dezelfde toetsen en wordt afgenomen aan het eind van de opleiding: in de maand mei 

in 4 vmbo (TL en GL), 5 havo en 6 vwo. De leerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader 

doen digitale examens die de school zelf inplant.  

  

Het SE wordt door de eigen docenten afgenomen, door middel van door henzelf 

gemaakte toetsen en opdrachten. Het SE kent echter wel enkele algemeen geldende 

voorschriften. Bovendien geldt dat enkele vakken en onderdelen bij het SE niet door 

middel van een cijfer worden gewaardeerd, maar met de omschrijving “voldoende” of 

“goed”, of met de omschrijving dat een handeling ‘naar behoren’ is uitgevoerd. 

Toetsen en opdrachten voor het SE mogen op elk moment in de bovenbouw worden 

afgenomen.  

  

Je moet je goed realiseren dat alle toetsen en opdrachten van het SE onderdeel van 

het examen zijn: je bent verplicht aan elk onderdeel deel te nemen en je kan pas 

deelnemen aan het CE of CSPE eindexamen en het diploma krijgen na het afleggen 

van alle opgelegde proeven.  

  

Voor een deel is het examenreglement gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO dat de 

minister heeft vastgesteld, voor een deel is het een uitwerking of aanvulling op de 

specifieke situatie op school. Vanaf 1 augustus is de herziene Wet Voortgezet 

Onderwijs (WVO) in werking getreden. Grote delen van het Eindexamenbesluit zijn 

onderdeel geworden van deze nieuwe Wet. Enkele bepalingen en besluiten zijn 

opgenomen in een nieuw Uitvoeringsbesluit WVO. De WVO is een modernisering in 

tekst en opbouw van de bestaande Wet en van andere regelingen waaronder het 

Eindexamenbesluit. De nieuwe WVO bevat geen inhoudelijke aanpassingen ten 

opzichte van de bestaande situatie.  

  

Dit examenreglement is een belangrijk stuk. Het geeft aan welke rechten en plichten 

de school kent en welke jij als examenkandidaat hebt. Met sommige beschreven 

situaties kun je onverwacht te maken krijgen. Het zou vervelend zijn als blijkt dat je 

de betreffende regelingen niet kent. Lees deze tekst dus goed door. Zijn er dingen 

onduidelijk, vraag het aan je mentor, coach of docent.  

  

https://www.examenblad.nl/link/wvo-2020/2023
https://www.examenblad.nl/link/wvo-2020/2023
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01/0
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Dit examenreglement bestaat uit meerdere delen:  

1. Deel 1 is een algemeen deel vanuit Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 

(SCOL), waartoe het Bonaventuracollege behoort. Hierin staan met name de 

wettelijke eisen en formele organisatie van het CE en SE.  

2. Deel 2 is het ‘examenreglement op schoolniveau’ van het Bonaventuracollege,. 

Hierin staat hoe we de gang van zaken rond het CE en SE op de school 

organiseren.  

3. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het aparte PTA is per vak 

weergegeven uit welke toetsen het schoolexamen bestaat, welke onderdelen 

van het eindexamenprogramma deze dekken, wanneer deze worden 

afgenomen, wat de weging is van deze toetsen en of de toets herkansbaar is. 

Al deze onderdelen worden door de school zelf bepaald. Het  

PTA vormt één geheel met dit examenreglement. Als je over het PTA van een 

vak vragen hebt, kan je deze het best met je docent/examinator bespreken. 

Het volledige PTA is te vinden op de website van de school.  
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Hoofstuk I ALGEMEEN 

Artikel 1  Begripsbepaling  

In dit reglement wordt verstaan onder:  

1. Bevoegd gezag: de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL).  

2. CE: Centraal Eindexamen, zijnde de examens die landelijk worden afgelegd en 

centraal worden bepaald.  

3. Combinatiecijfer havo/vwo: voor zover voor deze vakken een eindcijfer is bepaald, 

het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van maatschappijleer, CKV, het 

profielwerkstuk en levensbeschouwing/ godsdienst. 

4. Combinatiecijfer vmbo BB en KB: het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde 

eindcijfers van ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken. Elk van deze cijfers 

telt even zwaar mee. 

5. Combinatiecijfer vmbo GL: het gewogen gemiddelde van de eindcijfers voor het 

profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken, waarbij het cijfer voor het 

profielvak zo vaak meetelt als er beroepsgerichte keuzevakken zijn.  

6. Commissie van beroep: commissie waar kandidaten in beroep kunnen gaan tegen 

besluiten.  

7. CSPE: centraal schriftelijk en praktisch eindexamen in een beroepsgerichte 

leerweg.  

8. CVTE: College voor Toetsen en Examens: zelfstandig college wat verantwoordelijk 

is voor de centraal examens en de staatsexamens in het voortgezet onderwijs. 

9. Directeur1: directeur van een school, als vertegenwoordiger van het bevoegd 

gezag. 

10. Examencommissie: de commissie die binnen de school toeziet op de kwaliteit van 

de examinering en het bestuur of de directeur adviseert bij bezwaren en 

onregelmatigheden met betrekking tot de examens.   

11. Examendossier: het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals 

gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag voorgeschreven vorm. 

12. Examinator: degene het examen in een bepaald vak afneemt.  

13. Extra vak: een vak, dat in aanvulling op de vakken die voor een bepaalde 

kandidaat ten minste samen een eindexamen vormen, wordt afgesloten met een 

examen.  

14. Gecommitteerde: iemand van een andere school die de tweede correctie van het 

CE uitvoert. 

15. Herkansing: het opnieuw of alsnog deelnemen aan een toets van het eindexamen 

of het schoolexamen.  

16. Inspectie: Inspectie van het Onderwijs.  

17. Kandidaat: een leerling die is toegelaten om examen te doen of daar al mee bezig 

is.  

18. Leerlingen: al degenen die als leerling aan deze school staan ingeschreven. 

19. Medezeggenschapsraad: vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel 

met in de Wet medezeggenschap op scholen en een reglement van SCOL 

vastgelegde advies- en instemmingbevoegdheden.  

20. Ouder(s): ouder(s), voogd(en) en feitelijke verzorger(s) van de leerlingen. 

 
1 Met de directeur wordt zowel een mannelijk als vrouwelijk persoon bedoeld. Dit geldt evenzo voor de andere 

vermelde personen. Indien er geen directeur op de vestiging is, betreft het een aangewezen teamleider.  
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21. Profiel: samenhangend onderwijsprogramma vanaf leerjaar 4 havo/vwo. Voor het 

v(m)bo bestaat het profiel uit een samenhangend onderwijsprogramma 

waarbinnen het profielvak en de keuzevakken worden aangeboden. 

22. Profielwerkstuk: Het profielwerkstuk is een werkstuk op de vmbo/ havo/ vwo, een 

presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en 

vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het gekozen profiel. 

23. Profielvak: vak dat onderdeel uitmaakt van het profiel. 

24. PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting, een beschrijving van de 

leerstofafbakening van het schoolexamenvak voor de leerlingen van de 

bovenbouw;  

25. School: school of vestiging, Bonaventuracollege Burgravenlaan 

26. Toets: een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een 

praktische opdracht, tenzij anders blijkt;  

27. WVO: Wet voortgezet onderwijs 2020. 

 

Artikel 2  Waardengedreven handelen  

Binnen SCOL wordt gehandeld volgens de waarden die met elkaar zijn afgesproken in 

de strategische en richtinggevende documenten. 

Artikel 3   Werkingsomvang   

1. Dit examenreglement is van toepassing op de leerlingen van Bonaventuracollege 

Burggravenlaan, schooljaar 2022-2023.   

2. Het examenreglement is opgebouwd volgens twee delen:  

Een algemeen deel (SCOL examenreglement) dat geldt voor alle scholen binnen 

SCOL. Een school specifiek gedeelte, Deel 2, met regelingen en afspraken die 

alleen gelden op de school. Hiertoe behoort eveneens het Programma van Toetsing 

en Afsluiting.  

3. Beide delen vormen samen het examenreglement van het Bonaventuracollege 

locatie Burggravenlaan 

4. Dit examenreglement is van toepassing op de leerlingen van het 

Bonaventuracollege Burggravenlaan, van de leerjaren 3 en 4 vmbo; 4 en 5 havo 

en; 4, 5 en 6 vwo.  

 

  

Artikel 4  Totstandkoming en wijziging   

1. Dit examenreglement is een reglement als bedoeld in artikel 2.60 uit de WVO. 

2. Deel 1 van dit reglement wordt opgesteld door de examencommissies, ter 

instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van 

het voortgezet onderwijs binnen SCOL en vastgesteld door het bevoegd gezag.  

Deel 2 van dit reglement wordt opgesteld door de examencommissies, ter 

instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school en 

vastgesteld door het bevoegd gezag. 

3. Dit examenreglement wordt samen met het PTA voor 1 oktober uitgereikt aan de 

kandidaten. Tevens wordt een afschrift van het examenreglement inclusief het PTA 

jaarlijks voor 1 oktober gezonden aan de Inspectie.   

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044212/2022-08-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf5_Artikel2.60
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Artikel 5  Ingangsdatum en werkingsduur  

Dit examenreglement treedt in werking op 1 augustus 2022 en is van kracht voor de 

duur van het PTA waaraan dit reglement is gekoppeld. Jaarlijks zal het model worden 

herijkt aan de hand van de richtlijnen van de VO-raad. 

 Artikel 6 Toelating tot het eindexamen  

1. De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld een eindexamen af te leggen ter 

afsluiting van de genoten opleiding.  

2. Het bevoegd gezag kan tot het eindexamen toelaten kandidaten die niet als 

leerling van de school zijn ingeschreven (artikel 2.51 uit de WVO).  

 

Artikel 7        Indeling examen 

1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal 

examen dan wel uit beide. 

2. Het schoolexamen vwo, havo en vmbo kan mede een maatschappelijke stage 

omvatten. 

3. Het schoolexamen vwo, havo en vmbo, voor zover het betreft de theoretische 

leerweg, of de gemengde leerweg, omvat mede een profielwerkstuk. Het 

profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op 

geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van 

betekenis zijn in het desbetreffende profiel. 

4. Het profielwerkstuk in het vwo en havo heeft betrekking op één of meer vakken 

van het eindexamen. Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 400 

uur of meer voor vwo en 320 uur of meer voor havo. 

5. Het profielwerkstuk in het vmbo heeft betrekking op een thema uit het profiel 

waarin de leerling onderwijs volgt. 

 

 

Artikel 8 Afname eindexamen  

De directeur en de examinatoren van de school nemen onder verantwoordelijkheid van 

het bevoegd gezag het eindexamen of deelexamen af.   

 

 

Artikel 9  De Examensecretaris 

1. De directeur wijst een of meer van de personeelsleden van de school aan tot 

examensecretaris van het eindexamen. Een examensecretaris is tevens 

examensecretaris van de deeleindexamens. 

2. De directeur en de examensecretaris verrichten gezamenlijk de taken, zoals 

bedoeld in het Eindexamenbesluit VO.   

3. De examensecretaris heeft de taak om de directeur te ondersteunen bij:  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044212/2022-08-01#Hoofdstuk2_Paragraaf5
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a. het organiseren en afnemen van het eindexamen of het deeleindexamen 

bedoeld in het eerste lid;  

b. de uitvoering van het examenreglement bedoeld in artikel 2.60, lid 1; uit de 

WVO. 

c. de uitvoering van het programma van toetsing en afsluiting bedoeld in 

artikel 2.60a, lid 1; uit de WVO) en  

d. de verstrekking van een overzicht van de onderdelen en beoordeling van de 

schoolexamens.  

4. De examensecretaris heeft (samen met de directeur) tot taak:  

a. Het tekenen van de overzichten en de eindbeoordeling van het schoolexamen; 

b. Het vaststellen van de uitslag van het eindexamen; 

c. Het tekenen van de diploma’s en cijferlijsten. 

5. De directeur stelt een taakomschrijving voor de examensecretaris vast waarin in 

ieder geval de taken bedoeld in het tweede, derde en vierde lid worden 

opgenomen.  

6. De directeur verstrekt de taakomschrijving aan het bevoegd gezag, aan de 

examensecretaris en aan de examencommissie.  

7. De directeur draagt er zorg voor dat het deskundig functioneren van de 

examensecretaris is gewaarborgd. 

 

 

Artikel 10.1  Examencommissie  

1. Het bevoegd gezag stelt, op voorstel van de directeur van de vestiging, een 

examencommissie in, zoals omschreven in het reglement Deel 2.  

2. De examencommissie heeft een oneven aantal en tenminste drie leden. Leden van 

het bevoegd gezag, de directeur, leden van de MR, leerlingen en hun wettelijke 

vertegenwoordigers kunnen hier geen deel van uitmaken.  

3. Bij de benoeming van de leden van de examencommissie draagt de directeur er 

zorg voor dat de examencommissie deskundig is op het gebied van: 

a. de desbetreffende schoolsoort; b.de regelgeving over examinering in het 

voortgezet onderwijs; en c.de kwaliteit van examinering. 

 

 

 

Artikel 10.2 Examencommissie: taken en bevoegdheden 

1. De examencommissie heeft voor de borging van de kwaliteit van de 

schoolexaminering de volgende taken en bevoegdheden (artikel 2.60d uit de 

WVO): 

a. het opstellen van een voorstel voor een examenreglement voor het bevoegd 

gezag;  

b. het jaarlijks opstellen van een voorstel voor een programma van toetsing en 

afsluiting voor het bevoegd gezag (artikel 2.60c uit de WVO); 

c. het borgen van het afsluitend karakter en de kwaliteit van het schoolexamen; 

d. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een 

beoordeling van het schoolexamen; en 

e. overige door de directeur aan de commissie opgedragen taken en 

bevoegdheden. 

2. Tevens zijn belegd bij de examencommissie:  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044212/2022-08-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf5_Artikel2.60
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&paragraaf=5&artikel=2.60a&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&paragraaf=5&artikel=2.60d&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&paragraaf=5&artikel=2.60c&z=2022-08-01&g=2022-08-01
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a. behandelen van verzoeken van kandidaten voor bijzondere maatregelen bij een 

schoolexamen, wegens persoonlijke omstandigheden van de kandidaat;   

b. behandelen van verzoeken van kandidaten voor vrijstelling of ontheffing;   

c. behandelen van bezwaren van kandidaten tegen een besluit van de 

examinator, waaronder de inhoud of de beoordeling van een schoolexamen;   

d. behandelen van klachten van kandidaten over de omstandigheden waaronder 

een schoolexamen is afgelegd. 

De examencommissie adviseert hierin de examinator en de directeur.   

3.  Tegen een besluit van de directeur zoals bedoeld in lid 2 onder a en b kan door de 

kandidaat of diens ouders binnen 5 werkdagen nadat het besluit aan hem bekend 

is gemaakt, schriftelijk en gemotiveerd beroep worden aangetekend bij de 

Commissie van Beroep.  

4.  Tegen een besluit van de examinator als bedoeld in lid 2 onder c of een 

omstandigheid zoals bedoeld onder d kan binnen 5 werkdagen eveneens bezwaar 

worden gemaakt bij de examencommissie. De kandidaat stuurt zijn bezwaarschrift  

in afschrift aan de teamleider en de directeur.  

5.   De examencommissie stelt regels vast over haar werkwijze. 

6.   De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. 

7.   De examencommissie evalueert jaarlijks de kwaliteit van de schoolexaminering en 

stelt een advies op aan het bevoegd gezag en de directeur over noodzakelijke en 

wenselijke verbeteringen. 

8. De examencommissie verstrekt de regels over haar werkwijze, het verslag, de 

evaluatie en het advies, aan het bevoegd gezag, aan de directeur en aan de 

examensecretaris van een school voor voortgezet onderwijs. 

 

 

 

HOOFDSTUK II  KLACHTEN EN ONREGELMATIGHEDEN  

Artikel 11  Onregelmatigheden  

1. De directeur kan maatregelen nemen indien een kandidaat zich ten aanzien van 

enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op 

ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel 

zonder geldige reden afwezig is2.   

2. De maatregelen die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in 

combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn (artikel 2.82 uit de WVO):   

a. Toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het 

centraal examen;   

b. Ontzeggen van (verdere) deelname aan een of meer toetsen van het 

schoolexamen of centraal examen (ontzegging van verdere deelname aan het 

schoolexamen houdt tevens uitsluiting van deelname aan het Centraal Examen 

in);   

 
2 Zonder enige reden niet deelnemen aan een zitting van een schoolexamentoets, het niet tijdig 

inleveren of afronden van een praktische opdracht of een handelingsdeel, fraude, gebruik van 
niet toegestane hulpmiddelen, waaronder telefoons, niet-toegestane communicatie, het 
breken van de geheimhouding, het niet opvolgen van instructies van surveillanten of 
examinatoren, plagiaat.    

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&paragraaf=7&artikel=2.82&z=2022-08-01&g=2022-08-01
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c. Ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van 

het schoolexamen of het centraal examen;   

d. Bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na 

een hernieuwd examen in onderdelen die de directeur mag aanwijzen.   

Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het 

centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het 

centraal examen.   

3. Alvorens een maatregel wordt opgelegd, hoort de examencommissie van de school 

de kandidaat en zal de commissie de directeur adviseren. De directeur maakt zijn 

beslissing, omkleed met redenen, aan de kandidaat kenbaar, zo mogelijk 

mondeling en in ieder geval schriftelijk.   

4. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op de mogelijkheid beroep 

aan te tekenen bij de Commissie van Beroep. De schriftelijke mededeling wordt 

tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders van de kandidaat, indien deze 

minderjarig is, alsmede aan de inspectie.  

Artikel 12             Commissie van Beroep 

1. Het bevoegd gezag kent een Commissie van Beroep. De commissie bestaat uit drie 

leden:  

a. Een lid met expertise op het gebied van toetsing en examinering.  

b. Een lid aan te wijzen door het deel van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad dat de ouders en leerlingen vertegenwoordigt.   

c. Een lid aan te wijzen door het deel van de medezeggenschapsraad dat het 

personeel vertegenwoordigt.  

Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel uit maken.       

De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.  

2. Indien een kandidaat het niet eens is met de opgelegde maatregel, kan hij binnen 

vijf dagen beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep.   

3. Beroepschriften in het kader van het ‘Eindexamenbesluit VO’ moeten schriftelijk 

worden ingediend binnen vijf werkdagen na de dag waarop het besluit bekend is 

gemaakt.  

a. Het beroepschrift wordt ondertekend door de indiener en omvat tenminste:  

b. De naam en het adres van de indiener;  

c. De dagtekening;  

d. Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;  

e. De gronden van het beroep.  

Het beroepschrift gaat bij voorkeur vergezeld van een afschrift van het besluit 

waartegen het beroep is ingesteld.  

Het beroepschrift moet worden ingezonden bij het College van Bestuur van SCOL. 

Adres van de commissie:  

SCOL, Commissie van Beroep 

p/a Mariënpoelstraat 4 

2334 CZ Leiden 

           Email: info@scoleiden.nl  

5. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst 

van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten 

hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke 

mailto:info@scoleiden.nl
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wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen of 

deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen. 

6. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de 

ouders indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 

 

 

HOOFDSTUK III  SCHOOLEXAMENS EN EXAMENDOSSIER  

Artikel 13  Samenstelling PTA  

1. Het bevoegd gezag stelt op voorstel van de examencommissie en na instemming 

door de medezeggenschapsraad, het PTA vast (artikel 2.60b uit de WVO).  

2. Het programma van toetsing en afsluiting vermeldt in ieder geval3: 

a. welke examenstof van het examenprogramma in het schoolexamen wordt 

getoetst; 

b. welke door de directeur vast te stellen examenstof in het schoolexamen wordt 

getoetst; 

c. de inhoud van de toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen; 

d. de wijze waarop en tijdvakken waarbinnen de toetsen en herkansingen van het 

schoolexamen plaatsvinden; 

e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een 

kandidaat tot stand komt. 

f. De wijze waarop de kandidaat in kennis wordt gesteld van de toegestane 

hulpmiddelen.  

3.   De directeur draagt er zorg voor dat ten aanzien van de toetsen die deel uitmaken 

van het schoolexamen, in het programma van toetsing en afsluiting duidelijk en 

herleidbaar wordt aangegeven welke toetsen bijdragen aan de afsluiting van: 

a. de verplichte examenstof van het examenprogramma die behoort bij het 

schoolexamen; 

b. de examenstof van het examenprogramma die behoort tot de verplichte 

examenstof van het centraal examen, maar die ook in het schoolexamen zal 

worden getoetst; en 

c. examenstof die is gekozen door de directeur. 

4. Het vastgestelde examenreglement en PTA worden jaarlijks voor 1 oktober 

toegestuurd aan de inspectie en beschikbaar gesteld aan de kandidaten. Indien 

een specifiek gedeelte van het PTA slechts geldig is voor één schooljaar ontvangen 

de kandidaten voor 1 oktober het PTA betreffende dat leerjaar.  

 

 

Artikel 14  Inrichting van de schoolexamens  

1. De directeur (bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt.  

2. Het SE is afgesloten nomen voor het eerste tijdvak van het CE (artikel 2.55 uit de 

WVO). Dit geldt eveneens voor vakken en examenonderdelen die bij de uitslag niet 

meteen cijfer worden beoordeeld, praktische opdrachten en flexibele digitale 

examens voor vmbo-basis en vmbo-kader in het betreffende vak.  

 
3 Zie Checklist schoolexaminering 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&paragraaf=5&artikel=2.60b&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&paragraaf=5&artikel=2.55&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/001/original/Checklist_3_De_kwaliteit_van_schoolexaminering_2022-2023.pdf?1649151760=&msclkid=bcb6830cd04511ec9426061ab578fbcb
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3. Vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, moeten zijn afgesloten op een 

datum die uiterlijk tien werkdagen voor aanvang eerste tijdvak ligt. De school legt 

een datum vast.  

4. De directeur kan in afwijking van het tweede lid een kandidaat die ten gevolge van 

ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen 

in één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste 

tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak of in die vakken af 

te sluiten vóór het centraal examen in dat vak of in die vakken, doch na de 

aanvang van het eerste tijdvak. 

5. Het SE strekt zich in ieder geval uit over alle vakken waarin de kandidaat het 

eindexamen aflegt.  

6. Het SE wordt gehouden overeenkomstig hetgeen wat in het PTA is opgenomen. 

Het SE wordt in een examendossier vastgelegd.  

7. Voor leerlingen met wiskunde in het pakket worden de rekenvaardigheden 

geïntegreerd in de eindtoetsing voor wiskunde. Vmbo en havo Leerlingen zonder 

wiskunde krijgen een apart SE rekenen (volgens artikel 12.45 uit de WVO). 

8. Deelname aan het geplande SE is verplicht.  

 

 

Artikel 15 Examendossier  

1. De directeur draagt zorg voor het beheer van het examendossier (artikel 3.11 uit 

de WVO). De volgende onderdelen moeten geregeld zijn:  

a. Per leerling zijn de resultaten van alle in het PTA vermelde onderdelen van het 

schoolexamen geregistreerd in het examendossier.  

b. De in het examendossier vermelde resultaten worden geautoriseerd door 

parafering van de resultatenlijst.  

c. Alle resultaten van het examendossier worden bijgehouden in het 

cijferregistratiesysteem van de school.  

Artikel 16. Verstrekking overzicht onderdelen en beoordeling schoolexamen 

1. Voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen verstrekt de 

directeur aan de kandidaat, voor zover van toepassing, het volgende:  

a. een overzicht van behaalde resultaten van alle onderdelen in het 

examendossier.  

b. een overzicht van de cijfers die de kandidaat heeft behaald voor het 

schoolexamen;  

c. de beoordeling voor de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld; en  

d. de beoordeling van het profielwerkstuk in het vmbo.  

2. De directeur en de examensecretaris tekenen voor verstrekking van de in het 

eerste lid genoemde overzichten en beoordelingen aan de kandidaat.  

3. De kandidaat tekent voor ontvangst van de in lid 1 genoemde overzichten en 

beoordelingen. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=12&paragraaf=16&artikel=12.45&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=2&artikel=3.11&z=2022-08-01&g=2022-08-01
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HOOFDSTUK IV  HET CENTRAAL EINDEXAMEN   

Artikel 17  Tijdvakken en afneming   

1. Het CE kent een eerste, tweede en derde tijdvak. De data worden vastgesteld door 

de minister voor onderwijs.   

2. Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar.  

3. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het 

CvTE.  

4. Het CvTE kan vakken aanwijzen waarin, wegens het zeer geringe aantal 

kandidaten, het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het 

CvTE.  

5. Het CvTE kan bepalen dat een examen wordt afgenomen op een tijdstip dat is 

gelegen voor de aanvang van het eerste tijdvak.   

Artikel 18  Examen in voorlaatste jaar c.q. versneld eindexamen  

1. Een leerling uit het voorlaatste jaar of direct daaraan voorafgaande leerjaar kan 

worden toegelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, maar niet voor 

alle eindexamenvakken.  

2. In zo’n geval wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken afgesloten voordat 

in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken aanvangt.  

3. De bepalingen in dit reglement ten aanzien van de uitslag van het eindexamen zijn 

onverkort van toepassing.   

4. In zo’n geval zal het derde tijdvak aansluitend aan het voorlaatste of direct 

daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen worden door het CvTE.  

5. Indien een leerling in een of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het 

voorlaatste jaar of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot 

het volgende leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale 

examens behaalde resultaten.   

 

HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING  

Artikel 19 Eindcijfer centraal examen  

1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel 

cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.  

2. De directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer 

voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Als de uitkomst van 

de berekening zoals bedoeld in de eerste volzin geen geheel getal is, wordt deze 

afgerond naar beneden indien de eerste decimaal achter de komma een 4 of lager 

is en wordt afgerond naar boven indien deze decimaal een 5 of hoger is. Een 5,45 

wordt in dat geval een 5.  
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3. Als in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het 

schoolexamen tevens het eindcijfer. Afronding van het schoolexamencijfer wordt 

geregeld in het Examenreglement deel 2.   

Artikel 20  Vaststelling uitslag  

1. De directeur en de examensecretaris stellen de uitslag vast met inachtneming van 

de regels van artikel 2.56 of artikel 2.57 uit de WVO en voor zover van toepassing 

artikel 52c van het Eindexamenbesluit VO.   

2. De directeur en de examensecretaris stellen uit alle eindcijfers van de vakken 

waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, en wel zo dat op de lijst 

vermelde vakken een eindexamen vormen.  

3. De uitslag luidt ‘geslaagd’ of ‘afgewezen’.  

4. In de uitslag kan het judicium ‘cum laude’ verstrekt worden. De regels daarvoor 

staan in artikel 23.   

Artikel 21 Uitslag leerwegen vmbo   

1. De kandidaat die het eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd als (artikel 

3.35 uit de WVO): 

a. Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers 

ten minste 5,5 is.; en   

b. het eindcijfer voor het vak Nederlandse taal minimaal een 5 is; en   

c. hij voldoet aan een van de volgende criteria:   

• hij voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en voor 

de overige vakken eindcijfer 6 of meer; of,   

• hij voor één van zijn vakken als eindcijfer 4 heeft behaald en voor de 

overige vakken als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer; 

of,   

• hij voor twee van zijn vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de 

overige vakken als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer 

heeft behaald;   

d. hij voor geen van de vakken als genoemd in lid 3 en 4 een eindcijfer lager dan 4 

heeft behaald; 

e. tevens dienen de vakken lichamelijke opvoeding én het kunstvak uit het 

gemeenschappelijk deel beoordeeld te zijn als ‘voldoende’ of ‘goed’ en;   

f. Als het een eindexamen gemengde of theoretische leerweg betreft: de kandidaat 

voor het profielwerkstuk de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald.  

2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, onderdeel c, wordt in de theoretische 

leerweg het eindcijfer van een profielvak of beroepsgericht keuzevak behorende 

tot het eindexamen van de gemengde leerweg (als bedoeld in artikel 3.35 uit de 

WVO) niet betrokken, tenzij deze vakken samen tenminste een volledig 

beroepsgericht programma (als bedoeld in artikel 3.7, lid 1, onderdeel d uit de 

WVO). In dat geval is het vierde lid van overeenkomstige toepassing. 

3. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, onderdeel c, wordt in de 

basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg het gemiddelde 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&paragraaf=5&artikel=2.56&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&paragraaf=5&artikel=2.57&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01#Hoofdstuk3_Paragraaf4_Artikel3.35
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01#Hoofdstuk3_Paragraaf4_Artikel3.35
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=4&artikel=3.35&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01/0#Hoofdstuk3_Paragraaf1_Artikel3.7
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van de eindcijfers van alle beroepsgerichte keuzevakken aangemerkt als het 

eindcijfer van één vak. 

4. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, onderdeel c, wordt in de gemengde 

leerweg het gemiddelde van de eindcijfers van het profielvak en alle 

beroepsgerichte keuzevakken aangemerkt als het eindcijfer van één vak, met dien 

verstande dat het eindcijfer voor het profielvak daarbij net zo vaak meetelt als het 

aantal eindcijfers van beroepsgerichte keuzevakken dat in de berekening wordt 

betrokken. 

5. De directeur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het derde en vierde lid, als het 

rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende onderdelen. 

Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal 

indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond 

en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 

6. In afwijking van het eerste lid, is de kandidaat die het eindexamen vmbo in de 

basisberoepsgerichte leerweg heeft afgelegd ter afsluiting van een leerwerktraject 

als bedoeld in artikel 2.103 uit de WVO geslaagd indien: 

a. hij voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 

b. hij voor het profielvak als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; en 

c. hij als eindcijfer, bedoeld in het derde lid, 6 of meer heeft behaald. 

Indien de vakken waarin examen is afgelegd, tezamen een eindexamen vormen 

van de basisberoepsgerichte leerweg, zijn het eerste en derde lid van 

overeenkomstige toepassing. 

 

 

Artikel 22 Uitslag havo/vwo  

1. De kandidaat die eindexamen havo of vwo heeft afgelegd is geslaagd als (artikel 

artikel 3.34 uit de WVO). 

a. Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers 

ten minste 5,5 is.; en  

b. hij voor een van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en 

literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, B of C als eindcijfer 5 of 

meer heeft behaald en hij voor het andere vak dan wel andere hier genoemde 

vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald 

c. Voor de kandidaat die eindexamen havo of vwo aflegt, geldt, onverminderd het 

gestelde in onderdeel b, dat hij:  

• voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 of meer en voor de overige 

vakken, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; of   

• voor één van zijn vakken als eindcijfer 4 en voor de overige vakken als 

eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers 

ten minste 6,0 bedraagt; of   

• voor twee van zijn vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige 

vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de 

eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of   

• voor één van de vakken als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als 

eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken als eindcijfer 6 of 

meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 

bedraagt; en   

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&paragraaf=10&artikel=2.103&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01#Hoofdstuk3_Paragraaf4_Artikel3.34
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• geen van de eindcijfers, alsmede de onderdelen van het combinatiecijfer 

genoemd in het derde lid, lager is dan 4;   

2. Tevens dienen het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van 

elk profiel beoordeeld te zijn als ‘voldoende’ of ‘goed’;   

3. Het combinatiecijfer, zie hiervoor Deel 2 van het reglement, telt als 1 cijfer mee in 

de slaag- zakregeling. Geen van de samenstellende onderdelen mag lager dan een 

4 zijn.  

5. Het combinatiecijfer is, voor zover voor deze vakken een eindcijfer is bepaald, bij 

zowel het havo als het vwo het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers voor 

CKV, maatschappijleer, het profielwerkstuk en levensbeschouwing. In 

uitzonderlijke gevallen kan de directeur besluiten tot een afwijkende opbouw van 

het combinatiecijfer (volgens artikel 3.34 uit de WVO). De afzonderlijke onderdelen 

die het combinatiecijfer vormen, worden eerst afgerond volgens artikel 19 van dit 

Examenreglement. Aansluitend wordt het combinatiecijfer afgerond naar een 

geheel getal volgens artikel 19.  

 

Artikel 23 Judicium Cum Laude  

1. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het 

judicium cum laude indien het examen voldoet aan de voorschriften (artikel 3.47 

uit de WVO):  

a. Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 berekend op basis van de eindcijfers 

voor:   

i. De vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer 

van het combinatiecijfer en de vakken van het profieldeel; en  

ii. Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld; 

heeft behaald en  

b. Ten minste het eindcijfer 7 heeft behaald voor alle vakken waarin het centraal 

examen is afgelegd. 

 

2. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen havo met toekenning van het 

judicium cum laude indien het examen voldoet aan de volgende voorschriften 

(artikel 3.47 uit de WVO):  

a. Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 berekend op basis van de eindcijfers 

voor:  

i. De vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer 

van het combinatiecijfer en de vakken van het profieldeel; en  

ii. Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld; en 

b. Ten minste het eindcijfer 6 is behaald of ten minste de kwalificatie 

«voldoende» voor vakken waarin het centraal examen is afgelegd.   

 

3. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo- theoretische leerweg met 

toekenning van het judicium cum laude indien het examen voldoet aan de 

volgende voorschriften (artikel 3.48 uit de WVO):  

a. Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 berekend op basis van de eindcijfers 

voor  

i De vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de 

vakken van het sector/profieldeel; en  

ii Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=4&artikel=3.34&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=5&artikel=3.47&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=5&artikel=3.47&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=5&artikel=3.48&z=2022-08-01&g=2022-08-01
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b. Ten minste het eindcijfer 6 is behaald of ten minste de kwalificatie 

«voldoende» voor het profielwerkstuk en alle vakken die meetellen bij de 

uitslagbepaling op grond van artikel 3.35 uit de WVO.  

 

4. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo basisberoepsgerichte 

leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg met toekenning van het judicium cum 

laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften: 

a. Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van: 

i de eindcijfers voor het profielvak en de twee algemene vakken van het 

profieldeel, en 

ii het eindcijfer berekend op grond van artikel 49, derde lid, en 

b. Ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor alle 

vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 3.35 uit de 

WVO. 

 

5. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo gemengde leerweg met 

toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de 

volgende voorschriften: 

a. Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers 

voor: 

i. de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de 

algemene vakken van het profieldeel, en 

ii. het algemene vak uit het vrije deel of het eindcijfer berekend op grond 

van artikel 49, vierde lid, en 

b. Ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor het 

profielwerkstuk en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond 

van artikel 3.35 uit de WVO. 

 

Artikel 24  Bekendmaking  

Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de directeur 

deze schriftelijk aan de kandidaat bekend, onder mededeling van eventuele 

mogelijkheden tot herkansing (artikel 3.38 uit het WVO). Als er geen herkansing 

mogelijk is of niet plaatsvindt, is dit de definitieve uitslag.  

 

  

Artikel 25  Herkansing Eindexamen  

1. De kandidaat heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds centraal 

examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 3.35. lid 7 of artikel 3.34 lid 5 uit 

de WVO, de eindcijfers bekend zijn gemaakt, het recht om in het  

tweede tijdvak, of indien artikel 3.29, lid 1 uit de WVO, van toepassing is, in het 

derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het CE.  

2. De kandidaat stelt de directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en 

tijdstip schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het recht op herkansing (lid 

1).   

3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde 

CE geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf4_Artikel3.35
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2022-04-06#HoofdstukV_Artikel49
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf4_Artikel3.35
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2022-04-06#HoofdstukV_Artikel49
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf4_Artikel3.35
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=4&artikel=3.38&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=4&artikel=3.35&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=4&artikel=3.34&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01/0#Hoofdstuk3_Paragraaf3_Artikel3.29
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4. Na afloop van de herkansing in het laatste leerjaar wordt de uitslag definitief 

vastgesteld met de overeenkomstige toepassing van artikel 3.39 uit de WVO en 

wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt.  

5. Na afloop van een herkansing in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande 

leerjaar wordt het eindcijfer schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt.   

6. Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de 

vakken waarin het examenjaar deeleindexamen is afgelegd. De kandidaat die in 

een examenjaar zowel eindexamen als een of meer deeleindexamens aflegt, oefent 

het in het eerste lid bedoelde recht per examenjaar ten hoogste eenmaal uit.   

Artikel 26  Diploma en cijferlijst   

1. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die 

eindexamen heeft afgelegd, een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing 

zijn vermeld:  

a. De cijfers voor het SE en de cijfers voor het CE;  

b. Voor havo en vwo het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van 

het profielwerkstuk;  

c. Voor vmbo het thema en de beoordeling van het profielwerkstuk;  

d. De beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding (havo en vwo);  

2. De eindcijfers voor de examenvakken met inbegrip van het cijfer bepaald op grond 

van artikel 3.34, lid 2, of artikel 3.35, lid 3; en de uitslag van het eindexamen, 

bedoeld in artikel 2.57, lid 2 uit de WVO. 

3. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het 

eindexamen geslaagde kandidaat, daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn 

eindexamen met gunstig gevolg heeft voltooid ten overstaan van het CvTE, een 

diploma uit, waarop het profiel of de profielen zijn vermeld die bij de uitslag zijn 

betrokken. Op het diploma vmbo is in elk geval de leerweg vermeld die bij de 

uitslag betrokken is.  

4. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die 

ten minste samen een eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de 

bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de 

kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit.   

5. De minister stelt het model van de cijferlijst vast.   

6. Vermelding op de cijferlijst van vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of 

ontheffing is verleend bij het eindexamen geschiedt met inachtneming van artikel 

3.42 uit de WVO.   

7. De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma’s en 

cijferlijsten.  

8. Voor eindexamens, afgelegd in het voorlaatste schooljaar, verstrekt de directeur 

de kandidaat een voorlopige cijferlijst.  

Artikel 27 Certificaat  

1. Als een kandidaat is afgewezen voor het eindexamen vmbo en de school verlaat, 

ontvangt hij een certificaat, bedoeld in artikel 2.58, lid 1, onderdeel d uit de WVO, 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=4&artikel=3.39&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01/0#Hoofdstuk3_Paragraaf4_Artikel3.34
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01/0#Hoofdstuk3_Paragraaf4_Artikel3.35
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&artikel=2.57&g=2022-09-05&z=2022-09-05
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=5&artikel=3.42&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=5&artikel=3.42&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&artikel=2.58&g=2022-09-05&z=2022-09-05
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met daarop de vakken, waarvoor hij bij het laatst afgelegde examen in de school 

een voldoende heeft behaald.   

2. Op de voorlopige cijferlijst worden het vak of de vakken waarin de kandidaat 

centraal examen heeft afgelegd vermeld, alsmede het cijfer van het schoolexamen, 

het cijfer van het CE en het eindcijfer.  

3. Indien de kandidaat een afsluitend schoolexamen heeft afgelegd wordt de 

beoordeling of het cijfer daarvan vermeld op de voorlopige cijferlijst.   

Artikel 28  Duplicaten  

Duplicaten van diploma’s, certificaten, getuigschriften en cijferlijsten worden niet 

uitgereikt.   

HOOFDSTUK VI  OVERIGE BEPALINGEN  

Artikel 29  Faciliteiten en afwijking wijze van examineren  

1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of 

gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die 

kandidaat (artikel 3.54 uit de WVO). In dat geval bepaalt de directeur de wijze 

waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk 

mededeling aan de inspectie.  

2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten 

aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:  

a. er een recente deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige 

psycholoog of orthopedagoog is opgesteld;  

b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in 

ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de 

desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten 

en;  

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe 

in de onder a) genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van 

betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing 

aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die 

deskundigenverklaring.  

3. Het bevoegd gezag kan toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die met 

inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt ten hoogste 6 jaren 

onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de 

moedertaal is, met betrekking tot het vak Nederlandse taal- en letterkunde, tot het 

vak Nederlandse taal of tot enig vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal 

van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij 

of krachtens dit besluit.  

4. Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking 

medegedeeld aan de inspectie. De afwijking kan voor zover het centraal examen 

betreft slechts bestaan uit een verlenging van de duur van de toets van het 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=6&artikel=3.54&z=2022-08-01&g=2022-08-01
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centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming 

tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal.  

 

Artikel 30 Spreiding   

1. De directeur kan, de inspectie gehoord hebbende, toestaan dat ten aanzien van 

een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en ten aanzien van een 

kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de 

kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in 

alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het 

centraal examen en in voorkomende gevallen het schoolexamen, gespreid over 

twee opeenvolgende schooljaren wordt afgelegd. In dat geval wordt het 

eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren 

afgesloten (Artikel 3.56 uit de WVO).  

2. De directeur geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor de 

aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen 

kan de directeur afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die 

nog niet in alle betrokken eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd.  

3. Artikel 3.38 uit de WVO, is ten aanzien van de kandidaat van toepassing in het 

eerste en in het tweede schooljaar van het gespreid centraal examen, met dien 

verstande dat het in dat artikel bedoelde recht in het eerste schooljaar ontstaat 

nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het eerste schooljaar het centraal 

examen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld.  

4. De directeur en de eindexamensecretaris stellen op verzoek van de kandidaat de 

uitslag van het eindexamen reeds vast aan het einde van het eerste schooljaar van 

het gespreid centraal examen of het gespreid schoolexamen met overeenkomstige 

toepassing van artikel 3.34 of artikel 3.35 uit de WVO.  

  

  

Artikel 31  Zij-instroom  

Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt toegelaten, nadat 

voorafgaand reeds toetsen zijn gehouden die deel uitmaken van het examen, stelt de 

directeur een regeling vast, in overleg met de betrokken examinator(en) en de 

kandidaat.  

Artikel 32 Bewaren (school)examenwerk en examenresultaten  

1. Het werk van het centraal examen van de kandidaten wordt gedurende tenminste 

6 maanden na vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage 

voor belanghebbenden. Een kopie van het werk wordt niet verstrekt.  

2. De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale 

examens gebruikte opgaven gedurende tenminste 6 maanden na de vaststelling 

van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=6&artikel=3.56&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=4&artikel=3.38&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01/0#Hoofdstuk3_Paragraaf4_Artikel3.34
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045787/2022-08-01/0#Hoofdstuk3_Paragraaf4_Artikel3.35
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3. Het gemaakte werk voor het schoolexamen van de kandidaten wordt gedurende 

tenminste 6 maanden na vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter 

inzage voor belanghebbenden.  

 

Artikel 33   Slotbepaling  

1. Het reglement is met grote zorgvuldigheid opgesteld, mochten er onverhoopt 

tegenstrijdigheden zitten tussen de WVO, het uitvoeringsbesluit en dit reglement, 

dan prevaleert de wet c.q. het uitvoeringsbesluit.   

2. In die gevallen waarin in dit reglement onverhoopt niet wordt voorzien beslist de 

directeur van de school, na overleg met de examensecretaris.   

  

  

Aldus vastgesteld door het College van Bestuur in de vergadering van 26-09-2022, na 

het Directeurenoverleg op 5-9-2022 gehoord hebbende en instemming te hebben 

verkregen van de GMR op 21-9-2022.   
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